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Inhoud 

• Welkom 
• Onderzoek behoefte mantelzorgers UMC Utrecht / ALS centrum 
   Jessica de Wit (psycholoog) 
• Mantelzorgavonden RadboudUMC Nijmegen 
   Yolanda vd Elzen (ET), Maaike v Asperen (ET) Geen disclosure belangen spreker 

• Mantelzorgavonden Rijndam revalidatie/ErasmusMC Rotterdam 
   Gera Hakkesteegt (ET), Jeekle Worst (MW) Geen disclosure belangen spreker 

• Digitale gespreksgroep en ALS café Sophia revalidatie Den Haag 
   Annet Smits (MW), Anneliese Ouwehand (MW)Geen disclosure belangen spreker 

• Uitwisseling onder deelnemers 
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Ondersteuningsbehoeften van 

ALS mantelzorgers 

Jessica de Wit  
 

Onderzoeksteam:  
Prof dr. Anne Visser-Meily 

Prof dr. Leonard van den Berg 

Dr. Carin Schröder 

Dr. Anita Beelen 
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Disclosure belangen 

Ondersteuningsbehoeften van ALS mantelzorgers 

Belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk 
relevante relaties met bedrijven 
 

Geen 

Sponsoring onderzoeksgeld Stichting ALS Nederland 



Ondersteuning aan ALS mantelzorgers 

Ondersteuningsbehoeften van ALS mantelzorgers 

 

 

 



Afname interviews 
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Ondersteuningsbehoeften 

Ondersteuningsbehoeften van ALS mantelzorgers 

 

Eigen tijd 

 

Hulpmiddelen/zorg 

 

Acceptatie 

 

Communicatie 

 

Grenzen 

 

 

 

 

 

Omdat je weg wil gewoon, gewoon om even stom wat dingen te 
doen. Winkelen of naar de Praxis. Ik regel dat wel hoor, maar je moet 
alles regelen. Terwijl je altijd normaal weg kon. Nu moet je alles 
organiseren. Ja. En dat is eh, dat is lastig.  

 

 

 Hij heeft hele bergtochten gemaakt. En dan moet je hem nou 
eens zien. Dat heb ik ook, die onmacht. Dan denk ik waarom? 
WAAROM? Er is gewoon geen antwoord op.  



Veranderingen in patiënt 

Ondersteuningsbehoeften van ALS mantelzorgers 

• Passief gedrag 
 

• Angst 
 

• Emotioneel 
 

• Boosheid 
 

• Ongeduldig 

 
 
Hij zit eigenlijk bijna de hele dag op de bank…Ja. Ik heb 
een hele andere man. En dat vind ik best wel moeilijk. Dat 
vind ik nog moeilijker dan het hele zorgen. 

 
 

Ja, ze kan wel eens boos worden. Dan gooit ze met dingen 
door de kamer enzo. Dat ben ik helemaal niet van haar 
gewend… 



Informatie behoeften 

Ondersteuningsbehoeften van ALS mantelzorgers 

 

• Voldoende informatie ALS 

 

• Hulpmiddelen 

 

• Hoe gaan andere 

mantelzorgers hiermee om? 
 



Contact met andere mantelzorgers 

Ondersteuningsbehoeften van ALS mantelzorgers 

48% 
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Waar richten jullie mantelzorg 

ondersteuning op? 

Ondersteuningsbehoeften van ALS 

mantelzorgers 



Mantelzorgavonden  
in  

RadboudUMC 
  

Maaike van Asperen - ergotherapeut 

Yolanda van den Elzen - ergotherapeut 



RadboudUMC 

Start 2010: Aandacht mantelzorgers, enquête 
   Inventarisatie  
 
Project: Partners/familie/mantelzorgers, geen patiënten  
   Hele team aanwezig 
   2x per jaar 
   Uitnodiging naar patiënt met verzoek doorsturen 
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Mantelzorg avonden RadboudUMC 

Inhoud van de avond: 
• Voorstellen NMA/ALS team  
• Algemene informatie ziektebeeld 
• Informatie aan de hand van een thema 
• Uitwisselen van ervaringen 
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Voorbeelden thema’s 
• Coping 
• Gedrag en cognitie 
• Thuiszorg en ervaringsverhalen 
• Omgaan met levensvragen 
• Praktische onderwerpen vanuit verschillende disciplines 
• Ondersteuning mantelzorgers 
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Ervaringen 
• Druk bezochte avonden 
• Feedback  
• Tips /tops via post-it 
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Mantelzorgavonden  
 

Gera Hakkesteegt  ergotherapeut 

Jeekle Worst   maatschappelijk werkende 
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Mantelzorgavonden 

• Sinds 2013 

• Ongeveer 4 keer per jaar 

• Organisatie door verschillende leden van het 
team 

• Voor mantelzorgers van patiënten van 
revalidatie en neurologie – ALS en PSMA 

• Brief met uitnodiging en korte inleiding van 
het onderwerp 
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Indeling van de avond 

• Inloop met soep en broodjes 

• Welkom 

• Inleiding / presentatie / onderwerp 

– Regelmatig een gastspreker 

• Pauze 

• Gespreksgroepen / doorspreken over thema 

• Afsluiting en evaluatie 

 



Onderwerpen 

• Terminale fase en levenseinde 

• Spreken en slikken 

• Organiseren van professionele zorg 

• De mantelzorger  

• Centrum voor Thuisbeademing 

• Hulpmiddelen en voorzieningen 
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Ervaringen 

• Mantelzorgers komen terug 

• Avonden worden als ruim voldoende tot goed 
gescoord 

• Onderwerpen goed laten aansluiten bij brede 
groep soms lastig 

 



Op zoek naar lotgenotencontact 

De meerwaarde van beeldbellen voor patiënten met ALS 



Ontstaan van het project 

Kwaliteitsmiddag 2014 bij Sophia Revalidatie. 
 
• Idee: lotgenotencontact voor ALS patiënten 

d.m.v. beeldbellen vanuit hun eigen huis, onder 
leiding van een maatschappelijk werker vanuit 
Sophia Revalidatie. 

 
• Samenstellen projectgroep en uitzetten tijdpad. 
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De meerwaarde van lotgenotencontact: 

 

Lotgenotencontact heeft de volgende functies:  
 
• het uitwisselen van kennis en ervaringen,  
• het leren van elkaar,  
• ontwikkelen en delen van ervaringskennis.  
• Lotgenoten ondersteunen elkaar, spiegelen zich 

aan elkaar en zijn zo beter in staat om met de 
problemen die ontstaan als gevolg van de ziekte, 
en de afhankelijkheid van zorg, om te gaan in het 
dagelijks leven. 
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Voorwaarden 
deelnemers 
• Om kunnen gaan met een I pad 

of een computer, 
• Een internetverbinding thuis 

hebben, 
• Voldoende spreekvermogen en 

spraakvolume, 
• Communicatieve vaardigheden, 
• Behoefte aan 

lotgenotencontact, 
• Zich kunnen houden aan de 

regels voor een groepsgesprek. 

 

• Afdeling ICT wordt betrokken 
en denkt mee, 

• Technische en digitale 
mogelijkheden, en eventuele 
problemen zijn uitgeprobeerd 
en opgelost, 

• Deelnemers zijn geselecteerd 
en geïnformeerd, 

• Maatschappelijk werkers 
worden gefaciliteerd, 

• Er zijn duidelijke afspraken 
gemaakt over duur en tijdpad 
van project. 
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Regels en afspraken: 

• Er zijn maximaal 4 deelnemers. 
• Een “digitale” bijeenkomst duurt een uur. 
• Er wordt vanuit Sophia Revalidatie ingebeld door een 

maatschappelijk werker op een vaste dag en een vast tijdstip. 
• Bij storingen of uitval wordt er telefonisch contact opgenomen door 

een maatschappelijk werker. 
• Als het inbellen niet lukt, stoppen we na een half uur met proberen 

een verbinding tot stand te brengen. 
• Als iemand het woord wil, steekt hij/zij een hand op. 
• We letten extra op het elkaar uit laten praten. 
• Privacy en geheimhouding zijn gewaarborgd net zoals in een 

“gewone” gespreksgroep. 
• Geen achtergrondruis bij deelnemers thuis. En daarnaast privacy 

afspraken maken ivm aanwezigheid gezinsleden tijdens sessie. 
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Wanneer is het project een succes: 

• als de deelnemers het groepsgesprek als een 
meerwaarde in het behandeltraject ervaren. 
 

• als er geen problemen zijn op praktisch vlak, zoals b.v. 
storingen e.d. 
 

• De therapeuten ervaren de toegevoegde waarde van de 
gespreksgroep in de individuele contacten met de 
patiënten. 

 
• Als er een gevoel van verbondenheid ontstaat tussen de 

deelnemers: lotgenotencontact.  
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Ervaringen en toekomst 

• De deelnemers zaten elke week op tijd klaar om ingebeld 
te worden. 

• De deelnemers waren blij met het lotgenotencontact. 
• Organisatorisch waren er wel problemen: hoe alle 

betrokken afdelingen op een lijn te krijgen? 
• De digitale problemen en storingen hebben we van 

tevoren onderschat. 
• Nieuwe groep starten en borgen in de zorg. Daarnaast 

onderzoek door student MW van meerwaarde  naast 
reguliere zorg in 2017 
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ALS café: 

• Maandelijkse bijeenkomst van 1,5 uur voor ALS patiënten 
en/of betrokkenen in Sophia Revalidatie, tot nu toe 4 x 
georganiseerd. 

• Patiënten worden per keer per brief uitgenodigd. 
• Informeel: in- en uitloop mogelijk. 
• Geen thema, geen presentatie. 
• Wel informatiemateriaal beschikbaar. 
• Begeleiding door maatschappelijk werkers en/of andere 

behandelaar van ALS team. 
• Bedoeld voor ALS patiënten van alle locaties. 
• Informele opstelling van tafels en stoelen, koffie met 

koekjes. 
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Ervaringen met het ALS café tot nu toe: 

• Gemiddeld 20 bezoekers per keer, er kwamen zowel 
patiënten, familie als betrokkenen. 

• Lotgenotencontact werd als prettig ervaren, zowel door 
patiënten als door betrokkenen. 

• Tijdstip, in de ochtend, niet voor iedereen gunstig. 
• (kort) bespreken van een thema zou van toegevoegde 

waarde kunnen zijn. 
• Het zou gezelliger kunnen: b.v. met muziek. 
• Vervoer is een probleem voor sommige patiënten. 
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Uitwisseling 

Zijn er nog meer instellingen die mantelzorgers 
ondersteunen? 
 
 
Brainstorm over mogelijke vormen en thema’s 
voor invulling. 
 

http://mannengeheim.nl/gesprek-met-man-gaande-houden/







